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groepjes moeten afnemen. Als we niet uitkijken zijn we in 
het laatste  opleidingsjaar driekwart van de tijd bezig met 
examineren.’

Beide beleidsonderdelen, de kwalificatiestructuur en 
het nieuwe toezichtkader, zijn los van elkaar ontwikkeld, 
maar op school komen ze bij elkaar. ‘Dat is een drama, het 
is kafkaësk, en dat heb ik ook aan mijn voormalige collega’s 
bij OCW verteld. Dat heb ik destijds echt niet goed gezien. 
Je denkt dat het allemaal goed komt, want we hebben alle 
 partijen toch bij elkaar gezet? Maar door belangenpartijen 
die maar een zeer klein onderdeel van het geheel overzien bij 
elkaar te zetten, krijg je geen onderwijskundig verantwoord 
geheel. Eigenlijk is de grote versnippermachine aangegaan.’

Black box
Ambtenaren zouden meer feeling met de werkvloer 

moeten hebben? ‘Jazeker, ik weet dat ze dat ook graag doen 
bij OCW, daar gaat het niet om. Ze werken hard en met hart 
voor hun sector. Je zit als ambtenaar echter in een sandwich 
tussen onderling concurrerende beleidsdoelstellingen.’ 
Toen Noordijk net bij OCW werkte, legde iemand haar uit 
dat dat ook zo bedoeld was. ‘Hij zei dat de strijd tussen 
 departementen moest plaatsvinden, de politiek krijgt zo de 
kans om verschillende belangen tegen elkaar af te  wegen. 
Die belangen zitten tussen departementen, maar ook 
 binnen een departement.’

Noordijk wil geen tegenstelling tussen beleid en uitvoe-
ring schetsen, dat vindt ze te makkelijk. ‘De afstand is er na-
tuurlijk wel en weinigen hier op school begrijpen echt wat 
er in Den Haag allemaal gebeurt. Het is een grote black box, 
ze hebben niet meegemaakt welke tussenstappen gemaakt 
zijn en welke compromissen gesloten moesten worden. Dat 
levert onbegrip over en weer op. Ik kan dat vanuit mijn ach-
tergrond beter begrijpen.’

Ze vraagt zich wel eens af waarom het mbo dit allemaal 
overkomt. Onlangs zei een vooraanstaand politicus haar dat 
mbo-docenten vooral gezien worden als uitvoerders van be-
leid. Dat raakte haar: ‘Anders dan bijvoorbeeld docenten in 

het hoger onderwijs worden mbo-docenten geacht  volledig 
uit te voeren wat anderen elders bedacht hebben. Maar 
 zullen we niet eerst eens uitproberen of iets überhaupt kan 
werken?’• HH

Dilemma’s in ambtelijk vakmanschap: 
successen ontrafeld

Voortbordurend op de dilemma’s uit de  ‘zoektocht 

naar het handwerk van de  overheidsmanager’ 

duiden we aan de hand van twintig  portretten 

ervaringen van bijzondere persoonlijkheden uit 

het openbaar bestuur met recente  inzichten over 

vakmanschap. Het optekenen van deze portret-

ten doen we aan de hand van interviews,  waarbij 

ook geïnteresseerden aan  kunnen  schuiven. 

Welk verhaal zit er echt achter het succes van 

onze ambtelijke collega’s? Welke  afwegingen 

hebben zij gemaakt en welke dilemma’s zijn ze 

 tegengekomen op hun pad naar succes? Met 

aandacht voor moraal, visie en waarden  worden 

iconische spanningen in beeld gebracht. De 

portretten verschijnen in PM Public Mission. 

De Zoektocht naar het handwerk van de 
 overheidsmanager is onderdeel van het programma 
‘ambitie: excellent overheidsmanagement’ van onder 
andere  VOM, IKPOB en VGS.

Ze staat voor de volle honderd procent achter 
het beleid dat ze destijds met de minister op 
de rails gezet heeft, daar wil ze geen misver-
stand over laten bestaan. ‘Macrodoelmatig-
heid was nodig om tot een efficiëntere organi-

satie van mbo-opleidingen te komen. Het is onzin om twee 
zieltogende opleidingen in één stad overeind te houden. Ga 
samenwerken of ruil opleidingen uit, was de gedachte.’

Het begrip macrodoelmatigheid werd echter opgerekt, 
mbo-instellingen mochten alleen nog opleidingen aanbie-
den waarmee leerlingen min of meer direct de arbeidsmarkt 
op konden. ‘Dat vind ik zwaar doorgeschoten.’ Omdat ze zelf 
bij het ministerie werkte, begrijpt ze wel hoe zoiets tot stand 
komt, maar in de praktijk ervaart ze hoe die extreme gericht-
heid op doelmatigheid zijn doel voorbij schiet. ‘Dan zit OCW 
met andere departementen aan tafel, waaronder Economi-
sche Zaken en Sociale Zaken, over de jeugdwerkloosheid, 

doet de Tweede Kamer nog een duit in het zakje en dan komt 
dit uit de onderhandelingen. Natuurlijk moeten wij rekening 
houden met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, maar 
met deze stringente interpretatie van doelmatigheid worden 
we, zeker in deze tijd van economische malaise, klem gezet. 
We hebben het aantal klassen in de opleiding kinderopvang 
al teruggebracht van zes tot twee. In de zorg moeten we ei-
genlijk ook flink snoeien, het aantal stageplaatsen neemt 
ingrijpend af. Maar waar moeten we met al die meisjes uit 
het vmbo dan naartoe? Het mbo is voor hen een last resort. 
Ze willen of kunnen niet naar techniek en in de economische 
sector is ook weinig werk. Bovendien hebben we berekend dat 
er over all een tekort van tienduizend vacatures is in de regio.’

Het dilemma van Noordijk zit in het systeem waarmee 
 beleid tot stand komt. Je zit als Haags beleidsambtenaar in 
een krachtenveld van concurrerende beleidsdoelstellingen. 
Hoe zorg je ervoor dat een werkbaar totaalpakket ontstaat? 
Naast de departementale belangen zijn er binnen de sector 
‘tussenlagen’ in de vorm van vertegenwoordigende orga-
nen die over tal van deelaspecten praten en onderhandelen, 
terwijl de uitkomsten ervan integraal uitgevoerd moeten 
worden. Ze ziet het, nu ze zelf aan het roer staat van een 
mbo-instelling, pas heel scherp. Waar is ze het meest van 
geschrokken? ‘Van de invoering van de nieuwe kwalificatie-
structuur,’ antwoordt ze.

Kafkaësk
In het mbo overleggen onderwijs en bedrijfsleven in 

‘kenniscentra’ over de eisen waaraan een beginnend be-
roepsbeoefenaar moet voldoen. Die worden vastgelegd 

in een kwalificatiedossier. Soms gebeurt dat wel heel erg 
uitgebreid, wat volgens Noordijk het eerste probleem 
is. ‘Neem het dossier Manager transport en logistiek, daar 
 voldoet  helemaal niemand in de hele wereld aan en al he-
lemaal geen beginnend beroepsbeoefenaar op mbo-niveau.’ 
Toch is het in samenwerking tussen het georganiseerde 
onderwijs en bedrijfsleven opgesteld. Hiernaast kent het 
mbo een nieuw toezichtkader, ook dat is door de onderwijs-
inspectie in overleg met het veld ontwikkeld. Hierin is op-
genomen dat alles ook geëxamineerd moet worden, waar-
bij minstens 75 procent van de stof moet zijn gedekt. ‘Ga 
daar maar eens examens op maken! Bedenk hoeveel tijd dit 
kost, omdat we de meeste examens individueel of in kleine 

Jeanette Noordijk werkte als directeur Beroepsonderwijs en 
 Volwasseneneducatie bij het ministerie van OCW mee aan een 

 ingrijpende veranderingsoperatie in het middelbaar beroepsonderwijs: 
Focus op Vakmanschap. In 2012 stapte ze over naar het Koning Willem I 
College in Den Bosch. Ze is nu uitvoerder van dit beleid en ziet met lede 

ogen toe hoe dit tot kafkaëske situaties kan leiden. 

‘Met deze stringente interpretatie van 
doelmatigheid worden we klem gezet’

Het dilemma van Jeanette Noordijk
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Sandwich tussen concurrerende 
beleidsdoelstellingen


